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Malbork, 19.01.2017 r. 
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    WYKONAWCY 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Muzeum Zamkowe w Malborku, przekazuje poniżej treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku” wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak sprawy: ZP.2611.1.2017.bm  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Zapytanie od Wykonawcy  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie zapisów zawartych w SIWZ: 
zgodnie z Rozdziałem I, § 4, lit b) wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót 
budowlanych i prac konserwatorskich – nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017r.; 
 
jednocześnie zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
§ 5. pkt 1.: 
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i 
realizacji robót budowlanych.  
 
Powyższą prośbę motywujemy tym, iż przywołane powyżej zapisy przedmiotowej SIWZ oraz stosowanego rozporządzenia 
pozostają w oczywistej sprzeczności.  
Stopień szczegółowości dokumentacji projektowej na etapie projektu budowlanego, jak pokazuje powyższy zapis 
rozporządzenia oraz praktyka projektowa, nie jest wystarczający do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający wymaga wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na etapie projektu budowlanego, 
gdyż stanowią one element niezbędny do złożenia wniosku o pozyskanie środków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Elementy, których nie można przedmiarować i skosztorysować 
dokładnie, gdyż ich wykonanie będzie zaprojektowane w projekcie wykonawczym, należy w kosztorysach 
wycenić w sposób szacunkowy. Przedmiary na etapie projektu wykonawczego powinno być uaktualnione. W 
związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów zawartych w SIWZ. 
 
Zapytania od Wykonawcy: 
1. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w zakresie Wykonawcy znajduje się wykonanie dokumentacji geotechnicznej, 

ekspertyzy pożarowej oraz analizy wpływu (oddziaływania na budynki/budowle)? 
Odpowiedź Zamawiającego:   
Projekt powinien zawierać wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
 
2. W nawiązaniu do zapisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych, każdy Oferent ma prawo znać rzeczywisty czas 

trwania umowy, w związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie precyzyjnej daty lub czasu trwania 
umowy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Wykonawca zwraca uwagę, że termin ten musi być „pewny" 
zarówno co do faktu jak i chwili nadejścia. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie określić na tym etapie projektu 
precyzyjnego czasu trwania umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie ilości wizyt w ramach nadzoru 
autorskiego, jakie  muszą zostać wkalkulowane  w cenę ryczałtową oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający przewiduje realizacje robót budowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej w 
terminie od listopada 2017r. do 30 września 2020 r. W tym czasie projektanci zobowiązani będą do przyjeżdżania 
na narady budowy w zależności od pojawiania się tematów niezbędnych do wyjaśnienia, nie częściej jednak niż 
raz w tygodniu. Tematy do rozwiązania będą z wyprzedzeniem sygnalizowane projektantom drogą 
elektroniczną. W ramach pełnionej funkcji nadzoru autorskiego projektanci będą również zobowiązani do 
udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców pojawiające się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. 
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3. Wykonawca  zwraca  się z pytaniem, czy projekt  zagospodarowania  terenu  ma również dotyczyć części ruchomych 
znajdujących się na analizowanym obszarze? 

Odpowiedź Zamawiającego:   
Dla Zamawiającego pytanie jest niejasne, gdyż nie wie co mogą oznaczać części ruchome? 
 
4. W nawiązaniu do zapisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych, każdy Oferent ma prawo znać rzeczywisty i 

jednoznaczny zakres prac do wykonania, w związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie 
dokładniejszych  parametrów  budynków budowli jak np. powierzchnia, kubatura, liczba kondygnacji itp. 

Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający informuje, iż nie posiada dokładnych parametrów wszystkich budynków i budowli znajdujących 
się na obrzasze objętym przedmiotową dokumentacją, zaś posiadane dane dla części z nich są danymi 
archiwalnymi (z inwentaryzacji z lat 60-ych XX wieku), nie mogą zatem stanowić materiału wiarygodnego dla 
dalszych działań dokumentacyjnych. Z tego też względu przedmiotem zamówienia jest m. innymi wykonanie 
inwentaryzacji tych obiektów, co Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający, zgodnie z par. 3 ust. 4. SIWZ, dla potrzeb przygotowania oferty dopuszcza dokonanie wizji 
lokalnej  obszarów i obiektów, których dotyczy zamówienia  
 
5. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy dokumentacja projektowa powinna uwzględniać aranżację wnętrz? 
Odpowiedź Zamawiającego:   
Nie. 
 
6. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w nawiązaniu do pkt. 4. Ad. g. (Załącznik Nr l A do SIWZ) Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania projektu formy odlewu? 
Odpowiedź Zamawiającego:   
 Wykonawca powinien wykonać projekt makiety zespołu zamkowego uwzględniający jej lokalizację oraz zakres  
informacji podstawowych zapisanych w alfabecie Braille’a. Projekt formy odlewu należał będzie do obowiązków 
wykonawcy robot budowlanych. 
  
7. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji, ze względu na 

utrudnienia atmosferyczne podczas wykonywania badań oraz pomiarów (zalegający śnieg oraz niekorzystne warunki 
pogodowe praktycznie uniemożliwiają wykonanie szczegółowych badań istniejącej infrastruktury). 

Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zwraca się również z prośbą o wydłużenie terminu ofertowania do dnia 31.01.2017r. Niniejsza prośba wynika z 
niezwykle rozbudowanego zakresu prac, konieczności wielobranżowej analizy oraz wyceny przedmiotu zapytania. 
Wydłużony okres na składanie ofert pozwoli na dokładniejsze oszacowanie realnej wartości zamówienia i pozwoli uniknąć 
problemy wynikające z niedoszacowania na etapie realizacji umowy. Ponadto, konieczne jest odbycie wizji lokalnej co 
dodatkowo wpływa na wydłużenie procesu ofertowego. 

W nawiązaniu do powyższego oraz do faktu, iż nadal pozostaje aktualnych wiele pytań dotyczących wykonania   
przedmiotu  umowy,  zwracamy  się  o  pozytywne  rozpatrzenie przedstawionej prośby. 

Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
                                
 

W imieniu Zamawiającego 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku  

 

mgr Mariusz Mierzwiński 

 
 

 

  
 

  

 


